17.5.2018 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 122/35

ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент (ЕС) № 1385/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на
регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС)
№ 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз
(Официален вестник на Европейския съюз L 354 от 28 декември 2013 г.)
На страница 88 в член 3 (за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013), точка 2):
вместо:

„2) В член 36 се добавят следните параграфи:
„5.
Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2021 г. Франция се освобождава от задължението
да включва в своя регистър на риболовните кораби на Съюза кораби с обща дължина под 10 метра,
които извършват дейността си от Майот.
6.
До 31 декември 2021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби с обща
дължина под 10 метра, които извършватт дейността си от Майот. В този регистър за всеки кораб се
посочва най-малко неговото наименование, обща дължина и идентификационен код. Корабите,
регистрирани във временния регистър, се считат за кораби, регистрирани в Майот.“

да се чете:

„2) В член 36 се добавят следните параграфи:
„4.
Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 2021 г. Франция се освобождава от задължението
да включва в своя регистър на риболовните кораби на Съюза кораби с обща дължина под 10 метра,
които извършват дейността си от Майот.
5.
До 31 декември 2021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби с обща
дължина под 10 метра, които извършват дейността си от Майот. В този регистър за всеки кораб се
посочва най-малко неговото наименование, обща дължина и идентификационен код. Корабите,
регистрирани във временния регистър, се считат за кораби, регистрирани в Майот.“

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за
допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни
технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари
на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги
от банков тип
(Официален вестник на Европейския съюз OJ L 65 от 10 март 2017 г.)
На страница 17, в член 6, параграф 1, буква а) подточка iii)
вместо:

„iii) прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за най-отдалечената в миналото финансова година,
за която все още няма одитирани резултати;“

да се чете:

„iii) прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за предходната финансова година, за която все още
няма одитирани резултати;“.

На страница 32, в член 26 параграф 1
вместо:

„ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с ефективни погасителни процедури при кредитиране в
рамките на деня, които изпълняват изискванията по параграфи 2 и 3.“

да се чете:

„ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с ефективни погасителни процедури при кредитиране в
рамките на деня, които изпълняват изискванията по параграф 2.“

